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अरीकीच्मा अनेक मनुानी कशाण्मा ऩयत 
ऩयत वाांगगतल्मा गेल्मा आशेत आणण त्मावाठी 
वुांदय गिते्र काढरी गेरी आशेत.  

 शी कशाणी माननव नालाच्मा गयीफ 
ळेतकऱ्मािी आशे.माननव अनेक लऴााऩावून एका 
श्रीभांत भाणवाच्मा घयी काभ कयत शोता आणण 
त्माफदल्मात माननवरा त्माच्मा भारकाने बेट 
म्शणून वोन्माच्मा तीन भोशया ददल्मा. माननव 
ने त्मा भोशया काशी भशत्लाच्मा गोषटीांवाठी 
फदरल्मा. त्माभुऱे त्माच्मा दमनीषमाम अलस्थेत 
फदर शोऊन त्माच्मा आमतु आनांद आरा.   

अरीकी ने मा कशाणीभध्मे वुांदय गित्राभधनू 
ग्रीविी (मनुान) झरक दाखलरी आशे.  
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 ग्रीव (मुनान) भधल्मा एका गालात माननव नालािा एक गयीफ 
भाणूव याशत शोता. तो वकाऱ वांध्माकाऱ खूऩ कषट कयत शोता 
तयीवुद्धा तो आऩल्मा फामकोभुरारा खाऊ घारू ळकत नव्शता. 





 आऩल्मा कुटुांफारा िाांगरे ददलव आरे ऩादशजे अवा वलिाय माननवने 
केरा, त्मावाठी त्मारा त्मािा देळ वोडून वलदेळात जाले रागणाय शोते, नतथे 
िाांगल्मा नोकऱ्मा उऩरब्ध शोत्मा. 

 माननवने आऩल्मा कुटुांफािा ननयोऩ घेतरा,ऩुयेळी कभाई झारी की  

तो ऩयत घयी मेईन अवे लिन त्माने ददरे. भग त्मा कभाईतून आऩल्मा 
कुटुांफाच्मा गयजा बागलू ळकेर. 

दवुऱ्माि ददलळी माननव प्रलावारा ननघारा. 

 



 तो तीन आठलडे िारत शोता, ळेलटी तो टकीिी ऩूला याजधानी  
काांस्टेंटीनोवऩररा ऩोशिरा. 

 त्मा भोठ्मा ळशयात माननवने खूऩ प्रमत्न केरे ऩण त्मारा नोकयी 
मभऱारी नाशी. त्माच्मावायखे नोकयीच्मा ळोधात आरेरे खूऩ रोक नतथे 
शोते.भग एक ददलव त्मारा कऱरे की, एका श्रीभांत भाणवारा नोकयािी 
खूऩ गयज आशे. माननव त्मा श्रीभांतारा बेटामरा गेरा. 







 त्मा लदृ्ध श्रीभांतारा माननव खूऩ आलडरा आणण त्माने त्मारा रगेि 
काभारा ठेलून घेतरे. माननवने एकननषठने आणण प्राभाणणकऩणे आऩल्मा 
भारकािी वेला केरी. त्माभुऱे माननवरा खामराप्मामरा आणण याशामरा 
जागा मभऱारी. ऩण त्मा भारकाने माननविा ऩगाय त्माच्माकडेि ठेलरा. तो 
म्शणारा की, एक ददलव तो वगऱा ऩगाय एकदभ देईन. 

 माननवरा ऩूली ऩेषा आत्तािी स्स्थती अगधक िाांगरी आशे अवे 
लाटरे म्शणून तो आनांदाने भेशनत कयत यादशरा. 

अळा तऱ्शेने दशा लऴे ननघून गेरी. माननवरा आऩल्मा कुटुांफािी 
आठलण मामरा रागरी.भग त्माने घयी जाण्मािा ननणाम घेतरा. त्माने 
भारकारा घयी जाण्मािी गोषट वाांगगतरी. 

  “माननव तू भाझी खूऩ काऱजी घेतरी, वेला केरी,” तो श्रीभांत 
भाणूव म्शणारा. “शे घे तुझ्मा कभाईच्मा वोन्माच्मा तीन भोशया.” 
माफयोफयि त्माने माननवरा प्रलावावाठी ळबेुच्छा वुद्धा ददल्मा.  







 माननवरा तय वलश्लावि फवरा नाशी, की दशा लऴे नोकयी करून इतके 
कभी ऩैवे! ऩण माननव माफाफत काशी करू ळकत नव्शता. त्माने त्मा भोशया 
वाांबाऱून ठेलल्मा आणण भारकािा ननयोऩ घेतरा. 

 जवा माननव जामरा ननघारा तवे भारकाने त्मारा ऩयत फोरालरे. 
“जय तू भरा वोन्मािी एक  भोशय ऩयत केरी तय भी तुरा खूऩ 

उऩमोगािा वल्रा देईन.”  

तवे तय माननवरा वल्ल्मािी काशी गयज नव्शती. त्मारा नाशी 
म्शणामिां शोतां, ऩण एक आसाधायक नोकय अवल्माभुऱे त्माने एक वोन्मािी 
भोशय ऩयत केरी. 

भारक म्शणारा, “रषात ठेल” 
“ज्मा गोषटीिे तुरा घेणे देणे नाशी त्माफद्दर काशीशी िौकळी करू 

नको.” 
माननव म्शणारा, “ठीक आशे भारक.” 
आता जेव्शा माननव जामरा रागरा तेव्शा त्मा श्रीभांताने ऩयत त्मारा 

फोरालरे.  

“भरा अजून एक वोन्मािी भोशय ददरी तय ऩयत भी एक खूऩ काभािा 
अवा वल्रा तुरा देईन.” 

माननव कियरा. भी काम पक्त एक वोन्मािी भोशय  

घेलून घयी जाऊ की काम?”  





 खूऩ वांकोिाने आणण उदास्तेने माननवने 
भारकारा दवुयी भोशय वुद्धा ददरी, तेव्शा भारक 
म्शणारा, “एकदा एक यस्ता ननलडरा की तो वोडू 
नको!” 

माननवने भारकाने वाांगगतरेल्मा गोषटीां 
रषात ठेलण्मािे लिन ददरे. ऩयत तो घयी 
जाण्मावाठी तमाय झारा. तेव्शाि त्मारा ऩयत 
त्माच्मा नालािी शाक ऐकू आरी.  



“माननव तू तुझी ळेलटिी वोन्मािी भोशय भरा दे भग भी 
अजून एक तुझ्मा उऩमोगािा वल्रा देईन.” 

नतवऱ्मा लेऱीवुद्धा गयीफ बफिाया माननव नाशी म्शणू ळकरा 
नाशी. 

भारक म्शणारा, “रषात ठेल”, “यात्री तुरा जय याग आरा तय 
दवुऱ्मा ददलळी वकाऱ ऩमतं तो दाफून ठेल.” 

माननव म्शणारा, “भी तुम्शी वाांगगतरेरे रषात ठेलेन भारक.” 
नांतय त्माने घयिा यस्ता धयरा. आता त्माच्मा णखळात दशा लऴााच्मा 
भेशनतीिी पुटी कलडी वुद्धा नव्शती. तो आता  

घयी जाऊन कवे तोंड दाखलणाय शोता? 

  





 काशी लेऱ प्रलाव केल्मानांतय माननवरा एका झाडालय एक काऱा 
भाणूव फवरेरा ददवरा आणण तो ऩानाांना वोन्माच्मा भोशया गिटकलत 
शोता. शे दृश्म त्मारा पाय वलगित्र लाटरे. ऩण तेलढ्मात त्मारा भारकाने 
वाांगगतरेरा वल्रा आठलरा.  त्माभुऱे त्माने काशीि वलिायरे नाशी आणण 
ऩुढे जाऊ रागरा.  

दशा ऩाऊरे ऩुढे गेल्मानांतय त्मा भाणवाने माननवरा ऩयत फोरालरे. 

तो म्शणारा, “शे फघ भागच्मा एकळे वात लऴााऩावून भी ऩानाांना 
भोशया गिटकलत आशे आजऩमतं जेलढे रोक मा झाडाखारून गेरे त्माांनी 
थाांफून भरा भाझ्मा काभाफद्दर वलिायरे.” 





 माननव म्शणारा, ”भरा तुभच्मा काभाळी काशी घेणांदेणां नाशी.” 
माननविे उत्तय ऐकून तो भाणूव खुळ झारा, तुझ्मा मा िाांगल्मा 

काभावाठी तुरा काशीतयी फषीव मभऱारे ऩादशजे. 
 भग त्माने झाड शरलरे, तय काम झारे? वोन्माच्मा भोशया ऩालवाच्मा 

थेंफावायख्मा ऩडामरा वुरुलात झारी. 
 “मभत्रा, मा वोन्माच्मा भोशया तू घेलून जा, तुरा उऩमोगी ऩडतीर.” 
 आऩल्मा मा बाग्माने माननव खूऩ खुळ झारा.त्माने आऩल्मा वगळ्मा 

णखश्माभध्मे भोशया बयल्मा. त्मारा स्जतक्मा उिरता मेत शोत्मा तेलढ्मा 
त्माने आऩल्मा वऩळलीत बरून घेतल्मा. नांतय माननवने त्मा भाणवािे 
आबाय भानरे. नांतय तो आऩल्मा भारकाच्मा िाांगल्मा स्ल्रामाफद्दर वलिाय 
कयत ऩुढे िारू रागरा. 



काशी ददलवाांच्मा प्रलावानांतय माननवरा खेियाांिी एक भोठी याांग 
ऩादशरी.त्माांच्माफयोफय खेच्ियाांिे तीन भारक वुद्धा शोते. शा कायला वुद्धा 
माननव ज्मा ददळेरा जात शोता त्माि ददळेने िाररा शोता. माननव थकरा 
शोता म्शणून त्माने त्मा रोकाांकडे खेियालय फवामिी ऩयलानगी भागगतरी. 

“जरूय फवा,” खेियािा भारक म्शणारा, “त्माांच्मालय बयऩूय ओझे 
आशे, अजून एका भाणवािे ओझ्माने त्माांना काशी पयक ऩडणाय नाशी.” 

भग माननव एका खेियालय आयाभात फवरा आणण कायला  

शऱूशऱू ऩुढे िारू रागरा. 
 



 काशी लेऱाने एक धभाळाऱा ददवरी आणण खेियाांच्मा भारकाांना 
नतथे थाांफाले लाटरे. त्माांनी माननवरा वुद्धा धभाळाऱेत मेण्मािे ननभांत्रण 
ददरे. ऩण तेव्शा माननवरा त्माच्मा भारकाने वाांगगतरेरी दवुयी गोषट 
आठलरी. त्माने जो यस्ता ऩकडरा आशे तो वोडण्मािी त्मारा इच्छा 
नव्शती. 

  “तुम्शी जा, भी इथे थाांफून तुभच्मा खेियाांिी यखलारी कयतो, 
”माननव म्शणारा. तो नतथे थाांफून ते रोक मेण्मािी लाट ऩाशू रागरा. 



ऩण जवे ते तीन रोक धभाळाऱेत घुवरे आणण जोयात 
बूकां ऩ झारा. धभाळाऱा जोयात शररी आणण कोवऱरी. 

त्माच्माखारी आतरे वगऱे रोक गाडरे गेरे. 



  माननव खुळ झारा, त्माने त्माच्मा भारकािी गोषट रषात 
ठेलरी आणण त्माप्रभाणे तो लागरा. त्माने त्मा खेियाांना शाकायरे 
आणण आऩरा ऩुढिा प्रलाव वुरु केरा. 

तीन ददलव प्रलाव केल्मानांतय माननव त्माच्मा गालारा 
ऩोशिरा. आऩल्मा गालातीर यस्ते आणण घये फघून तो खूऩ खुळ 
झारा. त्माने आनांदाने आऩल्मा घयािा दयलाजा ठोठालरा. 



जेव्शा दयलाजा उघडरा तेव्शा 
त्मािी फामको वभोय उबी शोती. इतक्मा 
लऴाानांतय नतने त्मारा ओऱखरे नाशी. 
माननवने वुद्धा तो कोण आशे शे नतरा 
वाांगगतरे नाशी. 

“एलढ्मा यात्री भी तुम्शाांरा त्राव 
ददरा त्माफद्दर भाप कया, ऩण भी 
भाझ्मा खेियाांवदशत एक यात्र इथे आयाभ 
करू ळकतो का?” माननवने वलिायरे.  

ती फाई म्शणारी, ”भी तुम्शाांरा 
घयात मेण्मािी ऩयलानगी देणाय नाशी. 
ऩण तुम्शी घयाच्मा फाशेय जे भैदान आशे 
नतथे एक ळेड आशे नतथे आयाभ करू 
ळकतात.” 

 माननव स्लत्ळीि शवरा.  
त्माने आऩरे खेिय फाांधरे आणण दवुऱ्मा 
ददलळी ती आऩल्मारा ओऱखेर तेव्शा 
नतरा ककती आश्िमा लाटेर. 







  अिानक माननवरा एक ऩुरुऴ घयात 
मळयताांना ददवरा. शे ऩाशून माननवच्मा आनांदािे 
रुऩाांतय यागात झारे. 

  माननवने वलिाय केरा, “भाझी फामको 
भाझी लाट फघू ळकत नव्शती का? नतने दवुऱ्मा 
भाणवाळी रग्न केरे? 

 त्माने आऩरी फांदकु घेतरी आणण 
आऩल्मा घयाच्मा कडे ननघारा तेव्शाि त्मारा 
त्माच्मा भारकाने वाांगगतरेरा नतवया वल्रा 
आठलरा. त्मानुवाय माननवने वकाऱऩमतं 
आऩरा याग दाफून ठेलण्मािे ठयलरे.  

 यात्रबय माननव जागाि शोता.वकाऱी 
कोंफडा आयलण्माऩूली त्माने डोऱे उघडरे आणण 
तो खेियाांना दाणाऩाणी कयण्मावाठी फाशेय 
आरा.त्मारा घयाच्मा आतूनशी आलाज मेत 
शोता. मािा अथा त्मािी फामको वुद्धा उठरी 
शोती. 



 काशीलेऱा नांतय घयािा दयलाजा झटकन उघडरा आणण दयलाज्मात 
तोि कार यात्री ऩादशरेरा भाणूवि उबा शोता. 

“शे फघ आई भी आता काभारा जातो,” तो म्शणारा. “दऩुायी खाण्मावाठी 
भी तुरा काशी रोबफमा ऩाठलतो.” 

भग माननवने एक दीघा श्लाव घेतरा. तो भाणूव म्शणजे माननविाि 
भुरगा शोता. दशा लऴाात तो भोठा झारा शोता.फयां झारां माननवने यात्री 
आऩल्मा भुरािे कोणते नुकवान केरे नाशी. भग माननव भुराकडे ऩऱत गेरा 
आणण त्मारा जलऱ घेलून आऩल्मा फाफत वाांगगतरे. 

 नांतय दोघे लडीर – भुरगा घयात गेरे. नतथे वगळ्मा कुटुांफािे आनांदाने 
मभरन झारे. 

 त्मानांतय माननवने वोन्माच्मा भोशयाांिी थैरी उघडरी आणण खेियाांलयिे 
वाभान खारी उतयलरे. त्माददलवानांतय माननव आणण त्माच्मा कुटुांफारा 
कोणत्माशी गोषटीिी कधीि कभतयता ऩडरी नाशी. 





अरीकी याांनी ऱहान मुऱाांसाठी 
शेकड्याने पसु्तके लऱहऱी आणण आणण 
तयाांच्यासाठी सुांदर चिते्रही काढऱी 
आहेत.तया आपऱे पती फ्रान्ज 
ब्ाांडीनबर्ग बरोबर न्य-ूयाकग  शहरात 
राहतात. तयाांना जेसन आणण अऱेक्सा 
अशी दोन मुऱे आहेत. 


